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VI GMINNY KONKURS KULINARNY "ŻYJ ZDROWO-JEDZ SMACZNIE"
W NASZEJ SZKOLE

Uczestnicy konkursu z gośćmi

W dniu 20 marca już po
raz VI nasza szkoła była
organizatorem Gminnego
Konkursu Kulinarnego:
„Żyj zdrowo – jedz
smacznie” dla uczniów
szkół podstawowych i
gimnazjów z terenu całej
gminy. Motywem
przewodnim
tegorocznego konkursu
było przygotowanie
potrawy ściśle związanej
z tradycją kulinarną Świąt
Wielkanocnych. Do
współpracy zaprosiliśmy
Gminny Ośrodek Kultury i
Rekreacji, zaprzyjaźniony

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych o
profilu Gastronomiczno –
Hotelarskim z Iwonicza
Zdroju oraz
przewodniczące Kół
Gospodyń Wiejskich z
terenu Gminy
Wojaszówka, które
zostały jurorkami w
 konkursie. W czasie
kulinarnych zmagań
przedstawiono
prezentację „Wpływ
witamin pochodzących
z owoców i warzyw na
organizm człowieka”
przygotowaną przez
uczniów Zespołu Szkół

Gastronomiczno –
Hotelarskich w Iwoniczu
Zdroju dla uczniów klas I-
VI szkoły podstawowej i
klas VII, VIII i III
gimnazjum. Prezentacje
ukazywały treści o
tematyce żywieniowej,
profilaktyce oraz skutkach
nieprawidłowego
odżywiania, zakończone
zostały widowiskowym
pokazem barmańskim
zachęcającym do picia
soków  wyciskanych ze
świeżych owoców i
warzyw.
Konkurs Kulinarny miał
na celu  propagowanie

wśród młodzieży
zdrowego stylu życia,
upowszechnianie kultury
przygotowywania i
spożywania potraw ze
świeżych, zdrowych
produktów wg tradycji
regionalnych,
upowszechnianie wśród
młodzieży treści
zawodoznawczych.

Zadania zostały
podzielone na trzy etapy:
W pierwszym uczniowie
wypełniali test, wykazując
się wiedzą z dziedziny
zdrowego odżywiania.
Drugi etap polegał

na przyrządzeniu dania
kulinarnego ściśle
związanego z tradycjami
Świąt Wielkanocnych.
Potrawa powinna być
przygotowana wg starych
receptur związanych z
naszym regionem, z
naturalnych składników,
dobrze przyprawiona.
Trzeci etap: estetyczne
nakrycie stołu
wielkanocnego,
zaprezentowanie potrawy
w formie prezentacji,
wiersza, opowiadania,
piosenki. Poziom
konkursu był bardzo
wysoki i

wyrównany. Zakończył
się ogłoszeniem wyników
i rozdaniem nagród.
D.Hedesz

.
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I m.SP Bratkówka
II m.Odrzykoń III m. Odrzykoń

WYNIKI VI GMINNEGO KONKURSU KULINARNEGO " Żyj zdrowo -
jedz smacznie"
W kategorii klas IV - VI: 
I miejsce -Szkoła Podstawowa w Bratkówce; drużyna w składzie:
Weronika, Dańczak, Maja Wanic, Amelia Jarzyna.
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu; drużyna w składzie:
Kornelia Cymerman, Paulina Bokowy, Gabriela Krygowska,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu; drużyna w składzie:
Szymon Grzybała, Wiktor Sobaczak, Dawid Szczepanik.
W kategorii klas VII, VIII i III gimnazjum:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Wojaszówce; drużyna w składzie: Emilia
Syrek, Angelika Markowicz, Wiktoria Królikowska,
II miejsce –Szkoła Podstawowa w Odrzykoniu; drużyna w składzie:
Weronika Blicharczyk, Klaudia Belczyk, Oliwia Sanocka,
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Bratkówce; drużyna w składzie:
Ewelina Haniebnik, Milena Gajda, Paulina Bieryło,
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Przybówce; drużyna w składzie:
Natalia Rajchel, Natalia Kłosowicz, Dagmara Wiśniowska,
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Łękach Strzyżowskich; drużyna w
składzie: Dominika Wiśniowska, Dominika Stankiewicz, Martyna Kozik.

VI KROŚNIEŃSKI TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA 
Dnia 21.03 odbył się VI  Finał Krośnieńskiego Turnieju Jednego Wiersza w
Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej. Jednocześnie tego dnia obchodzimy
Światowy Dzień Poezji oraz Pierwszy dzień wiosny. Młodzież
reprezentowała swoje autorskie wiersze. Każdy był inny i miał w sobie coś
wyjątkowego. Turniej ten był organizowany dla uczniów klas VII-VIII,
gimnazjum oraz dla szkół ponadgimnazjalnych. Jak co roku, konkurs cieszył
się zainteresowaniem.  Nasi uczniowie również zaprezentowali swoje
wiersze. Była to Aleksandra Feruś ze swoim wierszem pt.  „Uczucie” oraz 
Natalia Szarek z wierszem pt. „Ulotne Chwile”. Do finału przedostała się
również Weronika Blicharczyk z wierszem pt. „Warszawa”,  jednak z
powodu zawodów strzeleckich nie mogła zaprezentować swojego wiersza
osobiście. Gościem i jednym z jurorów tego turnieju był Łukasz Jarosz. Jest
on współczesnym poetą i muzykiem. Co roku, turniej ten cieszy się coraz
większym zainteresowaniem i odkrywa nowe talenty. To wspaniałe,  że są
organizowane tego typu konkursy. Każdy może ukazać swój talent i
rozwijać się twórczo.

Natalia Szarek

Uczniowie na pokazie

KROŚNIEŃSKI
FESTIWAL
NAUKI I
TECHNIKI 

Dnia 22.03.2019r.
niektórzy uczniowie
z klas kończących
naukę pojechali do
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych
nr 3 w Krośnie tzw.
„Mechanika“, aby
wziąć udział w VII
Krośnieńskim
Festiwalu Nauki i
Techniki.
Uczestniczyli w
zróżnicowanych
zajęciach, mających
na celu zachęcenie
ich do wybrania

ciekawych
kierunków
kształcenia, które
proponuje
krośnieński
„Mechanik“.
Przebywali tam kilka
godzin. Wzięli udział
w ciekawych
doświadczeniach
naukowych
i laboratoryjnych.
Dużą popularnością
cieszyło się Mobilne
Planetariumoraz
pokazy
z dziedziny robotyki,
automatyki, chemii,
fizyki, nauk
przyrodniczych,
lotnictwa
przygotowane

przez firmy
lotniczeLOT AMS,
Linetech i Fundację
Wspierania Edukacji
przy Stowarzyszeniu
Dolina
Lotnicza. Ponadto
można było
pojeździć na
symulatorze
samochodu,
wznieść się w
powietrze
symulatorem lotu i
wziąć udział w
symulacji
dachowania
samochodu. Ten
festiwal pokazał
nam, że nauka w
sposób
doświadczalny

jest naprawdę
ciekawa.
Igor Wójcik

.
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KONKURSY RECYTATORSKIE
27 marca w Szkole Podstawowej w Wojaszówce odbył się Gminny Konkurs
Plastyczny i Recytatorski pod hasłem: „Każdy nowy dzień jest kwiatem,
który rozkwita jak wiosna…”.
Konkurs przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniowie klas I - IV i V- VIII. W konkursie plastycznym zadaniem uczniów
było wykonanie prac malarskich, rysunkowych, nawiązujących do cytatu
„Każdy nowy dzień jest kwiatem ….”.W konkursie recytatorskimi wiersze
nawiązywały do tematyki związanej z wiosną, ochroną przyrody.
W skład jury wchodzili: pani Lucyna Pelczarska - dyrektor GOKiR, pani
Katarzyna Blicharczyk - Marszałek - bibliotekarz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bratkówce, pani Beata Dunaj - dyrektor Gminnego
Przedszkola w Wojaszówce. Po obradach komisja konkursowa wyłoniła
laureatów. Oto wyniki uczniów naszej szkoły:
Konkurs Recytatorski:III miejsce – Amelia Folta
Wyróżnienia – Aleksandra Gerlach, Damian Haznar, Sandra Urbanek
Konkurs Plastyczny:I miejsce - Marcelina Guzek
Wyróżnienia - Oliwia Mastyka, Mikołąj Bardzik
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.
K.Marszałek

W szkole w Wojaszówce

29 marca 2019r. w Szkole Podstawowej w Bratkówce odbyły się eliminacje
gminne do kolejnej edycji"Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego...".Naszą gminę reprezentowało 16 uczniów w dwóch
kategoriach wiekowych.
Uczestnicy z naszej szkoły osiągnęli sukcesy.
W kategorii uczniów zklas IV - VI wyróżnienia zdobyli: Dawid Malec, 
Mateusz Typrowicz  i  Damian Zimoń.
W kategorii uczniów z klas VII, VIII i III gm. uczennice zdobyły kolejno:
I miejsce Weronika Śliwka,
II miejsce Julia Jakubczyk,
Oliwia Górak wyróżnienie.
  Weronika i Julia będą reprezentowały SP w Odrzykoniu w eliminacjach na
szczeblu powiatowym 9 kwietnia br.w Iwoniczu.
  Gratulujemy i życzymy sukcesów!  

W szkole w Bratkówce

Powiatowy konkurs recytatorski 

W ostatnim tygodniu marca,w Jedliczu odbył się Konkurs Polskiej Poezji
Sybirackiej. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć naszych
reprezentantów. Trzy  uczennice  z naszej szkoły wyłonione w  szkolnych
eliminacjach (Eliza Lenik, Natalia Słowik oraz Julia Jakubczyk) udały się do
tamtejszego  liceum im. Marii Konopnickiej i zaprezentowały swoje
umiejętności recytatorskie. Była to już IX edycja tego konkursu mającego na
celu przybliżenie młodemu pokoleniu ówczesnej sytuacji, z którą musieli
zmierzyć się nasi przodkowie. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz
większą popularnością, więc i w tym roku nie brakowało recytatorów, z
którymi nasze uczennice rywalizowały o wygraną.

Eliza Lenik

.
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 Nocny rajd SKKT "Płomień pamięci" w 14
rocznicę śmierci Jana Pawła II na górę Cergową.

Fotoreportaż ze sprzedaży

Słodki poniedziałek niesie pomoc
Dnia 25 marca w naszej szkole odbył się słodki poniedziałek,  z którego
uzbierana suma trafiła na zbiórkę pieniędzy na operację chorego Piotrusia.
Była tu już druga tego typu akcja w naszej szkole. Uczniowie kilka dni
wcześniej zadeklarowali się,  że przyniosą jakiś domowy wypiek.
Możliwości było wiele-od różnych ciast, ciasteczek po babeczki czy lizaki.
Przyniesione wypieki były sprzedawane na przerwach pomiędzy lekcjami.
Osób biorących udział w tej akcji było bardzo dużo. Nikt nie spodziewał się
tak pozytywnego i wielkiego odzewu. W pomoc włączyli się też nauczyciele.
Słodycze te były słodkim urozmaiceniem nauki i dnia w szkole. Mamy
nadzieję,  że uda się nam zorganizować więcej takich akcji, a przekazane
pieniążki pomogą potrzebującym. Uczymy w ten sposób chęci pomagania
najmłodszych, a i nam przyjemnie jest nieść pomoc. 
Natalia Szarek

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu był doskonałą okazją by
przybliżyć się do osób ze spektrum autyzmu. W dniu 2 kwietnia nasza
szkoła wzięła udział w Niebieskim Marszu,  zogranizowanym
przez Stowarzyszenie Klub Rodziców Autyzm Krosno. Trasę między
Parkiem Jordanowski i Rynkiem Krosna przemierzały w eskorcie
policji i straży miejskiej wspólnie dzieci z rodzicami oraz ci, którzy się
z nimi solidaryzują (m.in. prezydent Krosna Piotr Przytocki). Finałem
marszu było wspólne stworzenie kształtu serca i wypuszczenie
niebieskich balonów do nieba.
Cieszymy się, że Odrzykoń zaakcentował swoją obecność i choć na
chwilę mogliśmy wejść do świata osób ze spektrum autyzmu. Bo ich
świat wcale nie jest niebieski. Mieni się tysiącami kolorów…

E.Rodzinka
Niebieski marsz

Nocny rajd w dniu 4 kwietnia

ŚWIETLICA SZKOLNA I SAMORZĄD
UCZNIOWSKI

organizują w dniach od 1 do 30 kwietnia 2019
r.
WIELKĄ ZBIÓRKĘ ZABAWEK, GIER
PLANSZOWYCH, PUZZLI ORAZ KSIĄŻEK.
Ocalamy w ten sposób zabawki przed
wyrzuceniem i uatrakcyjniamy pobyt dzieci w
świetlicy. Liczymy na współpracę. Wszystkie
dary możecie przynosić bezpośrednio do pani
Elżbiety Sitar i pani Barbary Szarek. Udział w
zbiórce będzie nagrodzony pozytywną uwagą.

STOPKA
REDAKCYJNA

Numer przygotowali:
 
N.Szarek, 
E.Lenik,
 I.Wójcik,
 A.Jakubik,
 D.Hedesz,
E.Rodzinka,
K.Marszałek. 
Skład i korekta:
K.Nowak

.
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